ESCALA DE SERVIÇO

HOJE

DOMINGO

DIÁCONO

VICTOR/DILENE

MÁRCIO/TATY

Intercessão

Veloso/Victor/Dilene

Humberto/Miralva/Leda

Ofertório

Márcio/Jorge

Vandinho/Beto

Música

Ministério de Louvor

Ministério de Louvor

Recepção

-

-

Som

-

-

Min. Infantil

Raquel/Jenifer/Paulo

Tati/Ana/Viviane Silva

Conheça o Nosso Site:
SAIBA COMO BAIXAR OS BOLETINS NO SITE DA IGREJA

1 - Acesse o site acima mencionado
2 - No menu de opções click em Boletim
3 - Escolha um dos temas e click na opção DOWNLOAD
4 - Aguarde alguns segundos para o arquivo abrir em seu computador
5 - Lembre-se que o arquivo está em PDF

25. 09. 2011

No

34/2011

COSTA AZUL

Pr. Wolney & Pra. Olga – Quinta 20:00hs
Tel.: 3231-7598, Cel.: 8758-6811/8759-4148
Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs
Tel.: 3484-8640; Cel.: 8713-3503/8802-0217
FEDERAÇÃO

Humberto & Livânia – Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8838-9984/9926-2532

Grupos Familiares

BROTAS

Márcio & Tati – Terça-feira 19:30hs
Tel.: 3353-8409, Cel.: 8833-4594/8833-9171

GARIBALDI

Amélia - Quinta 19:30hs
Tel.: 3494-1848; Cel.: 8761-7604
PERNAMBUÉS

Roque & Joana - Terça 19:30hs, Tel.: 3431-3214,
Cel.: 9957-0876/9965-0876
CABULA VI

Vandinho & Denise - Sábado 20:00hs,
Tel.: 3248-1448, Cel.: 9961-7034/9956-5693
SABOEIRO

Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta 19:30hs
Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618, Cel.: 8121-7616
SÃO GONÇALO

Leo & Taty - Terça 20:00hs, tel.: 3257-0438
Cel.: 9113-7062
SIMÕES FILHO - CIA

Pr. Paulo & Pra. Viviane – Segunda 20:00hs
Tel.: 3231-7774, Cel.: 9644-9499/9644-9459
BAZAR: Bazar dia 12 de Novembro.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Nossa vigília já aconteceu
na sexta-feira passada. Presta atenção ao aviso!
CONFRATERNIZAÇÃO
DA
LIDERANÇA:
Nossa
confraternização será dia 15 de Novembro em Cabuçu.

Avisos

Pr. Paulo
CARÁTER
“E isto peço em oração: que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo
o discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros, e sem ofensa
até o dia de Cristo”. Filipenses 1.9-10.
Em algumas ocasiões bem específicas no ministério pastoral ouvi alguém dizer: “Fulano não tem
caráter”! Embora pudesse compreender perfeitamente o que a expressão em seu todo estivesse me
comunicando, pude ao mesmo tempo perceber que havia algo de errado nessa expressão. Todo
mundo tem caráter, às vezes, é um mau caráter, mas ainda assim possui um.
A Constituição do Caráter
O nosso caráter se constitui da natureza inata mais os hábitos adquiridos. Segundo Witnnes Lee
o caráter de uma pessoa é menos natureza e mais hábito. Uma pessoa de cinquenta anos já tem
personalidade fixa, com padrão definido que foi desenvolvido em toda a vida. À medida que
envelhecemos exibimos menos natureza e mais os hábitos. Caráter é um sinal, uma marca que faz
uma distinção. É como se fosse um distintivo que identifica um policial como homem da “lei”. Vale a
pena ressaltar que o caráter de um cristão não é apenas a exibição de características exteriores de
suas virtudes, como: sensatez, cuidado e respeito, sem ter vida interiormente. Devemos ter tanto
vida como caráter. Embora o caráter não equivalha à vida, a vida pode tornar-se grande parte de
nosso caráter. Qual a relevância do caráter cristão? A nossa utilidade!
Um Caráter Útil para o Senhor
“Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de
barro; e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém
se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda
boa obra”. 2Tm. 2.20-21.
No texto acima Paulo indica que para ser um servo do Senhor a pessoa precisa ser “útil ao seu
dono”. O Senhor não usa as coisas do homem. Um exemplo prático para entendermos o que Deus
faz e como faz é a sarça ardente. O fogo ardia sobre a sarça, mas não usava os seus elementos como
combustível. Um aspecto importante para nós discípulos, sobre o caráter, tem a ver com pensarmos
que nossa inteligência, sabedoria, talentos e virtudes sejam material que Deus possa usar. Engano!
Nada nosso pode contribuir para a nossa utilidade ao Senhor. O Senhor quer que o sirvamos, mas
não que ministremos o que temos. Antes, quer que ministremos o que ele tem. Do contrario
estaríamos ministrando a nós mesmos: “Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus
como Senhor; e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus”. 2Co. 4.5
A cruz opera em nós para lidar com esta questão. Ela nos quebranta e mata a fim de lidar com o
problema da autossuficiência. Ela se ocupa da nossa sabedoria e derruba a nossa pessoa capaz. A
cruz é o tratamento de Deus para o nosso caráter. Por exemplo, se Moisés tivesse sido usado por
Deus aos quarenta anos para salvar a Israel, o seu serviço estaria cheio de sua própria habilidade,
inteligência, sabedoria e conhecimento. Portanto, Deus permitiu que ele fosse colocado numa
situação de aperto, na qual a cruz quebrantou o seu talento, habilidade, sabedoria e inteligência. Ele
era um príncipe no palácio e um capitão no exército. Contudo, sofreu um golpe e se tornou um
errante e um pastor no deserto. Deus usou todas essas experiências para quebrantá-lo.
Precisamos servir e participar da obra do Senhor sem ministrar a nós mesmos. Sempre que
misturarmos o que temos com o serviço do Senhor, a cruz virá até nós! Deus abençoe a sua vida!

“Quando vos reunis, cada um tem salmo, outro doutrina,
outro revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se
tudo para a edificação”. 1Co. 14.26.
A Comunidade Vida Em Família está estruturada em
pequenos grupos nas casas dos irmãos que chamamos de
grupos familiares. Em um deles você crescerá
espiritualmente. Fale com um dos nossos líderes e
participe!

